
Jednu z nejdůležitějších staveb tohoto 
protipovodňového celku představuje 
přehrada Nové Heřminovy. Připomí-
nám, že s ohledem na zájmy obyvatel 
obce Nové Heřminovy byla vládou 
České republiky v roce 2008 vybrána 
a schválena jako kompromisní řešení 
tzv. malá varianta původně navrže-
né přehrady, která byla posouzena 
mnoha studiemi a výpočty odborníků 
v oboru. Díky této přehradě, která 
je nezbytnou a neoddiskutovatelnou 

součástí zmíněného protipovodňového 
komplexu, budou před velkou vodou 
chráněni tisíce obyvatel a jejich maje-
tek podél řeky Opavy – a to od Nových 
Heřminov (včetně města Krnova, které 
je velkou vodou zasahováno téměř 
každoročně) až po město Opavu. Přes-
tože přehrada představuje nezbytné 
solidární řešení pro celé ohrožené údo-
lí a její realizaci podporují v součas-
nosti všechny dotčené obce v lokalitě 
(s výjimkou několika obyvatel a vedení 

obce Nové Heřminovy), vzniká okolo 
této stavby – bohužel – stále mnoho 
nepravd a zkreslených informací.

Cílem je přinášet vám pravdivé a ne-
zkreslené informace o vývoji a prů-
běhu protipovodňových opatření 
na horním toku řeky Opavy. Zpravodaj 
„Vodohospodáři informují“ budeme 
vydávat každé dva měsíce v tištěné 
podobě a bude zdarma k rozebrání 
na obecních/městských úřadech v ob-

cích i městech ležících v povodí hor-
ního toku řeky Opavy. V elektronické 
podobě vám bude k dispozici na našich 
webových stránkách www.pod.cz.

V prvním čísle tohoto zpravodaje 
jsou zmíněny nejdůležitější události 
ve vývoji protipovodňových opatření 
ve vašem regionu za poslední dobu. 
Za všechna opatření upozorním ales- 
poň na dokončení projektové doku-
mentace a podání žádosti o územní 
rozhodnutí, včetně vyjádření Krajské-
ho úřadu Moravskoslezského kraje 
z konce loňského roku (podrobnosti  
se dočtete uvnitř zpravodaje). 

K průběžnému aktuálnímu informová-
ní o vývoji projektu protipovodňových 
opatření na horní Opavě a zejména 
největší a nejvýznamnější stavby 
tohoto komplexu – tedy přehrady 
Nové Heřminovy, bez níž to opravdu 
nepůjde! – jsme upravili i naše webové 
stránky. Veškeré potřebné informace 
tak naleznete i na www.pod.cz, pod 
záložkou Přehrada Nové Heřminovy. 

Věřím, že se vám zpravodaj bude líbit 
a bude vám sloužit jako zdroj zajíma-
vých a podnětných informací o proti-
povodňové situaci ve vašem regionu.

Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel  
státního podniku Povodí Odry
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Byl dokončen další 
stupeň projektové 
dokumentace  
pro vodní dílo  
Nové Heřminovy
Dokumentace obsahuje prove-
dení geologických průzkumů, 
statické výpočty či výzkumné 
práce. Součástí jsou i podklady 
pro dokončení majetkoprávní-
ho vypořádání. 
Čtěte na straně 4
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Vodní nádrže slouží lidem 
v době sucha i povodní 
Vážení čtenáři, loni uplynulo přesně 20 let od ničivých katastrofálních povodní v tomto regionu, které jistě všichni máme stále v živé paměti. Proto, 
abychom do budoucna zabránili jejich opakování nebo alespoň následky velkých povodní mohli výrazně zmírnit (protože není v síle člověka přírodě 
na 100 % poručit), připravujeme a postupně realizujeme řadu staveb, které jsou součástí rozsáhlého komplexu nazvaného Protipovodňová opatření 
na horním toku řeky Opavy. 
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Vláda ČR schválila peníze na výkupy spojené s realizací přeložky silnice I/45 
Loni v červenci vláda schválila pro státní podnik Povodí Odry finanční prostředky na výkupy spojené s I. etapou  
stavby přeložky silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor. Výkupy budou probíhat v období let 2018 až 2019 a i v tom- 
to případě bude ocenění majetku vycházet ze zásad vládního usnesení z roku 2008.   
Čtěte na straně 3
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Ústavní soud zamítl stížnost obce
Ústavní soud rozhodl dne 8. listopadu 2018 o tom, že nebyla porušena ústavně zaručená práva obce Nové Heřminovy na samosprávu, ochranu majetku a soudní 
ochranu ve věci vymezení plochy pro opatření ke snížení povodňových rizik na horní Opavě prostřednictvím nádrže Nové Heřminovy v Zásadách územního rozvoje 
Moravskoslezského kraje (ZÚR). Podobně již předtím rozhodl Krajský soud v Ostravě dne 13. února 2014 i Nejvyšší správní soud v Brně dne 4. listopadu 2014. 
Vzhledem k tomu, že se jedná o složitý právní akt, pokusíme se o vysvětlení celého problému. 
Obec Nové Heřminovy (stěžovatelka), 
stručně řečeno, opakovaně namítala, že 
toto opatření pro ni bude mít likvidační 
vliv, že je výstavba nádrže nepřiměře-
ná, že nedochází k realizaci opatření 
v obcích, které mají být chráněny, a že 
kraj překročil svou pravomoc zásahem 
do území obce.
Ústavní soud ale konstatoval, že ZÚR 
vycházejí nejen z prostého politické-
ho rozhodnutí o stavbě vodní nádrže, 
ale že toto rozhodnutí je hájitelné též 
z odborných hledisek. Zvolená varianta 
preferuje zachování části území obce 
na úkor možné úrovně protipovodňové 

ochrany (pozn. red.: z možných řešení 

bylo zvoleno to mírnější, ale méně efek-

tivní – menší nádrž oproti efektivnější 

větší nádrži) a záměr má být dopro-
vázen opatřeními v dalších dotčených 
obcích (zátěž ponesou téměř všechny 
obce až po město Opavu).

Samotný účel stavby vodní nádrže byl 
dle Ústavního soudu Moravskoslez-
ským krajem srozumitelně a logicky 
vysvětlen, přičemž veřejný zájem 

na této stavbě byl jasně definován jako 
zájem na protipovodňové ochraně. 
Moravskoslezský kraj posuzoval dvě 
varianty stavby vodní nádrže a zvolil 
variantu pro obec Nové Heřminovy 
příznivější, při níž dojde k zachování 
jádrového území této obce (druhá 
varianta s velkou přehradou by napro-
ti tomu znamenala zatopení většiny 
území obce a její faktickou likvidaci). 
Nulová varianta bez protipovodňové 
ochrany obyvatelstva v této oblasti 
– vzhledem ke katastrofálním povod-
ním z roku 1997, které mohou znovu 
nastat – byla vyřazena jako nevhodná.

Povodí Odry dostavělo suchou nádrž Loděnice
V rámci protipovodňových „Opatření na horní Opavě“ byla v listopadu roku 2018 ukončena výstavba men-

šího suchého poldru Loděnice. Má ochránit obec Holasovice a místní část Loděnice před účinky povodní 

na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Hráz suché nádrže je vysoká 5,4 m a dlouhá 286 m. Stavba 

byla zahájena v březnu 2017 a vyšla na necelých 33 mil. Kč. 

Čtěte na straně 4

Přehrada Nové Heřminovy byla  
v územním plánu kraje potvrzena
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Veřejný zájem na této stavbě  
byl jasně definován

ZÚR byly schváleny 22. prosince 2010, obec se proti nim vymezila 18. listopadu 2013

Obec Nové Heřminovy se proti ZÚR 
nevymezila ani při jejich projedná-
vání v letech 2009 až 2010, ale ani 
po jejich vyhlášení Moravskoslezským 
krajem v roce 2011. První úkon proti 
ZÚR provedla na konci roku 2013(!), 
tedy téměř tři roky od schválení ZÚR 
a téměř pět let po rozhodnutí vlády 
z roku 2008 o menší nádrži a zacho-
vání obce. V té době již stát, kraj, 
okolní obce i investor věnovali nema-
lé prostředky na přípravu opatření, 
byly pořízeny projekty, územní plány 
a proběhlo již také např. mezinárodní 
projednání. 

Odpověď na otázku „proč tak pozdě“ 
není úplně jednoduchá. Obec Nové 
Heřminovy podle našeho názoru 
vnímala po usnesení vlády v roce 
2008 výhodnost volby malé nádrže, 
zachování obce a spolupracovala při 
přípravě svého rozvoje. Svědčí o tom 
zachované dokumenty a zápisy, např. 
zpracování Studie udržitelného roz-
voje obce, kterou financovalo Mini-
sterstvo životního prostředí ČR, či 
Urbanistické studie, kterou zajišťoval 
resort zemědělství. Na obou studi-
ích se podílelo vedení obce i mnoho 
jejích občanů svými vlastními návrhy 

a připomínkami co v obci doplnit 
a vylepšit (plochy pro rodinné domy, 
dům pro seniory, malé lázně a další). 
Tyto věci, které jsou nyní součástí 
navrhovaných kompenzací obci, tedy 
nevymyslel nikdo „zvenku“. Na zákla-
dě tehdejšího kladného postoje obce 
k řešení s menší nádrží byla v roce 
2010 z důvodu výstavby údolní nádr-
že na řece Opavě u Nových Heřminov 
zrušena Moravskoslezským krajem 
stavební uzávěra, která byla původ-
ně vyhlášena v roce 1968 k omezení 
stavební činnosti.

Pokračování na str. 2



Skutečnost je taková, že experti z VUT 
v Brně a ČVUT v Praze (zabývající se 
celý svůj profesní život problematikou 
vodního hospodářství) studii Ing. Čer-
máka (stejně jako řadu dalších studií 
a podkladů s návrhem řešení účinné 
protipovodňové ochrany v regionu 
od různých autorů) řádně posoudi-
li a jednoznačně se postavili proti 
návrhu této studie, jejíž podstatou je 
fakt, že se každá obec má starat jen 
o sebe a řešit ochranu na svém území. 
Tento návrh je nesystémový, protože 
posouvá celý problém po proudu řeky. 
Vyloženě špatný pak byl závěr stu-
die, v němž se tvrdí, že Krnovem lze 
s minimálním zásahem do zástavby 
provést výjimečnou povodeň z roku 
1997. Studie je pouze dílčí a neřeší 
oproti komplexní variantě s přehradou 
ani hraniční tok Opavy se sousedním 
Polskem, ani město Opavu. Mimo 
jiné přehrada řeší také povodňovou 
ochranu obce Nové Heřminovy, a to 
až na stoletou vodu. 

Vedení obce Nové Heřminovy se za-
štiťuje výsledky referenda z roku 
2008, ve kterém se pouze 55 obča-
nů vyslovilo proti přehradě. Přitom 
následně 67 občanů Nových Heřminov 
aktivně ve své petici vyzvalo vedení 
obce k vyhlášení nového referenda 
o přehradě. To ale vedení obce odmít-
lo. Stejné vedení obce nyní za každou 
cenu zaujímá extrémní postoj, kterým 
se snaží vnutit jednotlivým obcím v re-
gionu svůj pohled na svět – tj. chraňte 
se proti povodni každá sama. Tento 
postoj je poněkud sobecký a hlavně 
nesystémový. Povodeň nerespektuje 
hranice jednotlivých obcí. Vedení 
obce si přitom neuvědomuje, že i její 
obyvatelé jsou každý den ohroženi 
povodněmi, a to prakticky v každém 
domě. Lze si tak položit otázku, 
zda vedení obce hájí skutečně zájmy 
svých spoluobčanů?

Ohroženo 16 000 lidí
V dosahu stoleté vody žije v okolí řeky 
Opavy pod připravovanou přehradou 
16 000 obyvatel. Všichni tito obyva-
telé jsou přímo či nepřímo ohroženi 
potenciální povodní, 2000 z nich je 
při větší povodni navíc přímo ohrože-
no na životě! 

Profi l přehrady Nové Heřminovy byl 
registrován zemskou vládou ve Slez-
sku již v roce 1911. V roce 1953 byla 
údolní nádrž Nové Heřninovy součástí 
státního vodohospodářského plánu. 
Návrh na komplexní řešení povodňové 
ochrany v povodí horní Opavy se začal 
zpracovávat od povodně, která tragic-
ky postihla oblast východní Moravy 
a Slezska v roce 1997, a to zvláště re-
gion Krnovsko a Opavsko. V roce 2003 
pak schválilo realizaci přehrady Nové 
Heřminovy Zastupitelstvo Moravsko-
slezského kraje. 

Kompromisní řešení – menší 
přehrada
Na základě mnoha studií, rozborů 
a výpočtů od různých autorů vláda ČR 
vybrala a přijala 21. dubna 2008 kom-
promisní usnesení č. 444 „ke konečné 
variantě opatření na snížení povodňo-
vých rizik v povodí horního toku řeky 
Opavy s využitím přírodě blízkých 
povodňových opatření“ – tedy variantu 
menší přehrady v Nových Heřmino-
vech, i když varianta s větší nádrží 
o velikosti 36 mil. m3 umožňovala vyšší 
ochranu před povodněmi i suchem 
a navíc byla také levnější. Hlavním 
důvodem volby této varianty řešení 
bylo zachování obce Nové Heřminovy. 

Tento fakt svědčí o maximálně citlivém 
přístupu a snaze respektovat zájmy 
obce a jejích obyvatel. Výsledkem bylo 
sestavení kompromisní varianty vý-
stavby menší nádrže Nové Heřminovy 
s celkovým objemem cirka 15 mil. m3 
v kombinaci s dalšími opatřeními 
na ochranu obyvatel a jejich majetku 
v okolí horní Opavy (např. protipovod-
ňové úpravy říčního koryta pod nádrží 
přes obce Zátor, Brantice a Krnov až 
do Holasovic a také výstavba několika 
suchých nádrží). 

Studie Ing. Čermáka je zastaralá 
a její závěry jsou z pohledu 
komplexního řešení daného 
problému nepřijatelné
Vznikla v letech 2004 a 2005, tedy 
v době, kdy se připravovala varianta 
tzv. velké přehrady, jež se vyznačovala 
zásahem do celé obce. Studie je tak 
dobou svého vzniku zastaralá a i ne-
přijatelná z mnoha důvodů:

1) Studie navrhuje řešení, ve kterém 
se má každá obec starat formou ohrá-
zování toku sama o sebe. Tím se ale 
zvyšuje a zrychluje povodeň směrem 
po proudu. Tato koncepce je nesysté-
mová, neakceptovatelná a nepodporují 
ji ani připravované dotační programy.

2) Studie má pro seriózní vodohos-
podáře nepřijatelné závěry. Napří-
klad tvrzení, že Krnovem lze provést 
povodeň z roku 1997, aniž by došlo 
k vážným zásahům do zástavby. Ten, 
kdo zažil v roce 1997 v Krnově po-
vodeň, při níž bylo zaplaveno téměř 
celé město, si udělá o tomto tvrzení 
obrázek sám.

3) Studie neřeší důležitý navazující 
mezistátní hraniční úsek od Krnova 
po Opavu ani město Opavu jako nej-
větší město na této řece.

„Studii Ing. Čermáka odborníci z vy-
sokých škol na vodohospodářskou 
problematiku objektivně vyhodnotili již 
před rokem 2008. V rámci současného 
řešení byly některé použitelné části 
z této studie již převzaty. Jedná se napří-
klad o zkapacitnění koryt a propojení 
řeky do městského prostředí v Krnově. 
S některými závěry studie ale souhlasit 
zásadně nelze. Nelze například v povo-
dňové ochraně použít v takovém měřít-
ku jenom zkapacitnění koryt a výstavbu 
hrází, jak navrhuje studie. To by vedlo 
ke zrychlení a zvýšení kulminace povo-
dně a negativně bychom ovlivnili 
hraniční úsek řeky Opavy pod Krno-
vem a ohrozili sousední Polsko i město 
Opavu. Toto řešení by také bylo v rozpo-
ru s tzv. Povodňovou směrnicí Evropské 
unie, která řeší vztahy mezi sousedními 
státy na hraničních tocích. Místo, aby-
chom povodeň zpomalovali a snižovali 
její kulminaci, tak bychom tímto opatře-
ním činili pravý opak. Nerealistické sliby, 
které studie obsahuje, dokázaly i již rea-
lizované projekty úpravy Opavy v Krno-
vě,“ vysvětluje technický ředitel státní-
ho podniku Povodí Odry Petr Březina 
a dodává: „Takovéto stavby budou mít 
vždycky své zastánce a odpůrce. Nejde 
se zavděčit všem. Z hlediska ochrany 
obyvatel a jejich majetku je ale tato 
stavba nevyhnutelná. Uvědomme si, že 
kvůli nekompromisnímu a nesouhlasné-
mu postoji vedení obce Nové Heřminovy 
dochází k prodlužování povodňového 
ohrožení mnoha tisíc obyvatel regionu, 
což je od odpůrců přehrady nezodpověd-
né a nesolidární! A právě tomu bychom 
se chtěli vyhnout. Spolupráce je výhod-
nější pro všechny.“ 

redakce

Mýtus Ing. Čermák? Jak a proč byla 
vybrána malá varianta přehrady
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Projekt protipovodňových opatření na horní Opavě v současné době podporují všechna města a obce pod budoucí přehradou. Vedení obce Nové 
Heřminovy i většina místních občanů vítá soubor protipovodňových opatření, ovšem s jedinou výjimkou – nesouhlasí se stavbou přehrady. Vedení 
obce tvrdí, že řešení povodňové ochrany je v oblasti možné i bez přehrady. Ve svých tvrzeních se přitom opírá o studii zadanou občanským 
sdružením Unie pro řeku Moravu, tedy studii Ing. Václava Čermáka. Ten zastává názor, že lze Krnovsko bezpečně ochránit před povodněmi i bez 
přehrady a „jen“ pomocí zkapacitnění koryt a stavby říční hráze ve všech obcích a městech na řece. 
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„Čermákova studie“ 
autorů Ing. Václava 
Čermáka a Ing. Heleny 
Králové, CSc., nazvaná 
Zkapacitnění koryta 
řeky Opavy v Krnově 
a začlenění toku 
do struktury města
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Obec Nové Heřminovy se dosud pokoušela odvoláními a dalšími 
právními kroky zastavit, narušit či zpomalit proces povolování přehrady
Výčet správních řízení, ve kterých 
obec Nové Heřminovy byla neúspěš-
ná a postupovala či postupuje proti 
stavbě přehrady:
1)  Zásady územního rozvoje (ukončeno ve 

prospěch státního podniku Povodí 
Odry): 

-  Obec Nové Heřminovy podala 
ke Krajskému soudu v Ostravě návrh 
na zrušení Zásad územního rozvoje 
kraje obsahujících vodní dílo Nové 

Heřminovy.
-  Krajský soud návrh 13. února 2014 

zamítl, proti čemuž podala obec 
kasační stížnost.

-  Kasační stížnost byla projednává-
na u Nejvyššího správního soudu, 
který stížnost zamítl 4. listopadu 
2014.

-  Obec Nové Heřminovy podala proti 
rozsudkům obou soudů ústavní stíž-
nost, která byla Ústavním soudem 

8. listopadu 2018 zamítnuta.
2)  Použití trhacích prací při inženýrsko- 

-geologickém průzkumu v profilu 
hráze vodního díla Nové Heřminovy 
(ukončeno ve prospěch státního pod-
niku Povodí Odry): 

-  Obvodní báňský úřad zahájil 18. led-
na 2016 řízení o povolení trhacích 
prací pro inženýrsko-geologický 
průzkum v šachtách profilu hráze 
vodního díla Nové Heřminovy.

-  Obec Nové Heřminovy se přihlásila 
k účasti v řízení, což bylo ze strany Ob-
vodního báňského úřadu odmítnuto.

-  Obec proti vyloučení podala od-
volání, zamítnutí účasti obce bylo 
rozhodnutím Obvodního báňského 
úřadu zrušeno a obec byla zařazena 
jako účastník řízení.

-  Obvodní báňský úřad vydal 16. červ-
na 2016 rozhodnutí povolující trhací 
práce, proti čemuž se obec Nové 

Pokračování ze str. 1
Vymezení se proti Zásadám územního rozvoje Moravskoslezského kraje bylo jedno-
značně zodpovědností nového zastupitelstva obce, které vzešlo z voleb v říjnu roku 
2010 a začalo fungovat od 9. listopadu 2010. První oficiální stanovisko obce Nové 
Heřminovy s odmítnutím menší nádrže bylo odesláno na Ministerstvo zemědělství 
ČR 12. listopadu 2010. V té době nebyly ZÚR kraje ještě ani vydány, k tomu došlo 

22. prosince 2010. Následovalo 15denní vyvěšení na úředních deskách všech obcí, 
včetně obce Nové Heřminovy. K nabytí účinnosti ZÚR potom došlo 4. února 2011. 
Chtěla-li tehdy obec okamžitě vystupovat proti schváleným ZÚR, byla o tom zmíně-
ným vyvěšením přímo v obci informována. U soudu se mohla obec v čele s novým 
zastupitelstvem hájit i neprodleně po nabytí účinnosti ZÚR v roce 2011. Pověření 
k zastupování obce ve věci přehrady měl již od roku 2006 JUDr. Radek Ondruš.

Ústavní soud tedy mohl s ohledem na pa-
sivitu obce jasně konstatovat, že Morav-
skoslezský kraj při výkonu samosprávy 
dbal i na zájmy stěžovatelky (obce Nové 
Heřminovy), a to přesto, že podle Ústavní-
ho soudu sama obec své zájmy bez právně 
akceptovatelného důvodu nehájila.
Velice problematické je dle našeho 
názoru tvrzení, které obec Nové Heřmi-

novy použila ve své stížnosti soudům, 
že k povodním zde již dlouho nedošlo. 
Dle obecní kroniky obce Nové Heřmi-
novy došlo k zatopení podstatné části 
zástavby ve dvacátém století nejmé-
ně třikrát, a to v červenci roku 1903, 
na přelomu května a června roku 1940 
a zvlášť devastujícím způsobem v čer-
venci roku 1997. I přesto obec zvýšení 

vlastní povodňové ochrany jako součást 
současného projektu odmítá.

Ústavní stížnost se zamítá

Na závěr lze tedy říci, že Moravskoslez-
ský kraj při výkonu samosprávy svého 
území dbal i na zájmy stěžovatelky, 
přestože stěžovatelka sama své zájmy 

řádně nehájila. Napadená rozhodnutí 
a jim předcházející zásady územního 
rozvoje poskytují dostatečný a pře-
svědčivý podklad pro konstatování, že 
na provedení protipovodňových opat-
ření mají zájem další obce, které své 
zájmy na rozdíl od stěžovatelky uplatni-
ly řádně a na protipovodňových opatře-
ních se budou též podílet.

Víte, že:
 Menší nádrž na řece Opavě v místě pod zástavbou navrhla sama obec Nové Heřminovy v roce 2001 ve studii, kterou si zadala u brněnských vodohospodářů.

 Součástí projektu jsou opatření, která by umožnila rozvoj a růst obce nejméně na dvojnásobnou velikost.

 Původní velká nádrž mohla snížit 100letou povodeň lépe než současná varianta nádrže, ale musela být zmenšena, aby byla zachována obec Nové Heřminovy. 

Proto musely být navrženy nové hráze a větší koryto řeky Opavy v Zátoru, Branticích a Krnově.

 Opatřeními na horní Opavě jsou dotčeny také další obce a města. Pro porovnání uvádíme následující tabulku:

 Novým Heřminovům je navíc solidárně nabízena stejná úroveň ochrany před povodněmi jako například městu Krnovu. Takovou ochranu obce by mimo tento 

projekt nešlo ekonomicky zdůvodnit, protože v obci se nachází velmi malé množství budov v porovnání s finančními náklady na výstavbu potřebných hrází 

a dalších nutných staveb.

 Obec Nové Heřminovy má možnost jednat o nadstandardních kompenzacích, jako je například převod státních pozemků na obec. S ohledem na současný postoj 

toho nevyužívá a možná ani nevyužije, což bude mít velký dopad na její další vývoj. Obec Nové Heřminovy tak ztratí možnost získat pozemky, které by mohla 

využít k výstavbě ulic a dalších záměrů.
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Katastrální území Objekty k trvalému
bydlení Objekty k rekreaci Ostatní objekty Objekty celkem 

Přehled zabraných ploch 
trvalými zábory jednotlivých staveb

 v rámci celé stavby OHO
Nové Heřminovy 18 22 15 55 2 037 529 m2 55 %
Zátor 5 10 6 21 976 521 m2 27 %
Brantice 0 0 2 2 351 490 m2 10 %
Holasovice 1 0 0 1 24 130 m2 1 %
Čaková 0 0 0 0 73 347 m2 2 %
Krnov 0 0 1 1 178 257 m2 5 %
Celkem 24 32 24 80 3 641 274 m2 100 %

Nejvíc dotčené obce
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Obec Nové Heřminovy



Současně s přípravou přehrady Nové 
Heřminovy a přeložky silnice I/45 se 
realizují další doprovodná protipo-
vodňová opatření. Ta budou navzá-
jem spolupracovat a výsledkem bude 
komplexní protipovodňová ochrana 
obyvatel v povodí řeky Opavy – od No-
vých Heřminov po město Opavu. 
Jedná se například o již postavené tři 

suché nádrže v Lichnově, které budou 
chránit obec před lokálními přívalový-
mi srážkami, suchou nádrž Loděnice 
chránící místní část obce Holasovice 
před účinky povodní na toku Lipin-
ka a to až do úrovně 100leté vody 
či v současnosti budovanou největší 
suchou nádrž se sypanou hrází v Mo-
ravskoslezském kraji Jelení. Ta bude 

přispívat nejen k tlumení regionálních 
povodní, ale i přívalových srážek. 

V roce 2018 proběhnou demolice již 
vykoupených objektů v Nových Heřmi-
novech a současně budou pokračovat 
výkupy nemovitostí v katastrálních 
územích Zátor a Brantice. 

redakce
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O výstavbě menší varianty 
přehrady Nové Heřminovy vláda 
ČR – jako kompetentní orgán 
v demokratické zemi a při dodr-
žení všech zákonů – rozhodla již 
v roce 2008. Nebylo to direktivní 
rozhodnutí, byl to kompromis 
mezi oběma názorovými tábory. 
Bylo rozhodnuto o zachování 
obce Nové Heřminovy. Původ-
ní řešení, které představovalo 
zásah do 80 % zástavby, bylo 
nahrazeno menší nádrží s dopa-
dem na 20 % zástavby obce.  
Za to stát pomůže této obci 
s rozvojem a poskytne jí na to 
finanční prostředky. Vedení 
obce v žádném případě nemůže 
tvrdit, že neobdrželo informa-
ce a že s ním nebylo jednáno. 
Bourání se přesunulo částečně 
do obce Zátor a Brantice.

Systém protipovodňové ochra-
ny na horní Opavě je založen 
na existenci přehrady na části 
území obce Nové Heřminovy. 
Systém po svém dokončení 
ochrání životy a majetek více 
než 16 000 obyvatel podél řeky 
Opavy. Proto je ale nezbytné  
zaplavit část údolí a budov  
v Zátoru a Nových Heřmino- 
vech. Spor o to, zda chránit lidi 
před velkou vodou, nebo chrá- 
nit původní podobu krajiny 
a osídlení, byl v takovém přípa- 
dě na místě, protože se osobně 
dotýká mnoha tisíc lidí. Ve pro-
spěch mnoha tisíc lidí bylo už 
ale rozhodnuto.

Odpůrci přehrady se stále dovo-
lávají nového posouzení své situ-
ace a vydání nového rozhodnutí 
v již jednou rozhodnuté věci. 
Svůj odmítavý přístup považují 
za princip. Staví se do role oběti, 
se kterou nikdo nekomunikuje. 
Namísto konstruktivního dia-
logu o možných kompenzacích 
a budoucnosti obce se vedení 
obce utvrzuje v názoru opakovat 
celý proces posuzování a roz-
hodování s cílem rozhodnout 
tentokrát přesně opačně. 

Zástupci dotčených ministerstev 
a státního podniku Povodí Odry 
po léta navštěvují obyvatele a ve-
dení této obce a snaží se o dialog 
s každým, kdo o to stojí.   
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Uvádíme na  
pravou míru

Tyto finanční prostředky jsou určeny 
na majetkoprávní vypořádání nemovi-
tých věcí dotčených realizací přeložky 
silnice I/45 Nové Heřminovy – Zátor  
I. etapa. Výkupy budou probíhat v ob- 
dobí let 2018 až 2019. I v tomto pří-
padě bude ocenění majetku vycházet 
ze zásad vládního usnesení z roku 
2008. Podle těchto zásad byly určeny 
i výkupní ceny již použité v rámci 
majetkoprávního vypořádání výkupů 
pro samotnou přehradu a související 

protipovodňová opatření. „Novým 
usnesením vláda České republiky potvr-
dila realizaci protipovodňových opatření 
na horní Opavě včetně výstavby přehra-
dy v Nových Heřminovech. Státní podnik 
Povodí Odry již zahájil ve spolupráci 
s Ředitelstvím silnic a dálnic jednání 
o předání potřebných podkladů pro 
další přípravu majetkoprávního vypo-
řádání nemovitostí tentokrát dotčených 
výstavbou přeložky silnice první třídy 
mezi Novými Heřminovy a Zátorem,“ 

vysvětluje generální ředitel státního 
podniku Povodí Odry Jiří Pagáč a do-
dává: „Je tedy logické, že tato komunika-
ce musí být postavena ještě před výstav- 
bou přehrady.“ 

Současně byly schváleny i finanční 
prostředky ze Státního fondu doprav-
ní infrastruktury na dokumentaci pro 
stavební povolení pro přeložku silnice 
v Nových Heřminovech.  

redakce

Vláda ČR schválila peníze na výkupy 
spojené s realizací přeložky silnice I/45 
Dalším krokem, který potvrzuje postupnou přípravu realizace protipovodňových opatření na horním toku 
řeky Opavy, jsou finanční prostředky pro státní podnik Povodí Odry, které schválila vláda České republiky 
na základě usnesení z 24. července 2017. 

Kde se aktuálně staví
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V DOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ

Ke konci roku 2017 bylo dokončeno nebo je v realizaci pět staveb z komplexu protipovodňových opatření 
na horní Opavě za zhruba 350 mil. Kč. Taktéž byla zahájena stavba silničního obchvatu města Krnova I/57,  
kde funkci pravobřežní ochranné hráze přebere násyp silničního tělesa. 

Město Krnov – letecký pohled proti toku na úsek pod soutokem Opavy s Opavicí – po realizaci úprav a obchvatu Krnova I/57 (zvýrazněné 
kontury navrhovaných konstrukcí)
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Řeka Opava je charakteristická mnohem 
stabilnějšími hydrologickými poměry 
než vodní toky na beskydské straně 
povodí. V jarním období je dlouho do-
tována vodou z tání sněhu v Jeseníkách. 
V roce 2018 v ní ale již v květnu poklesly 
vodní stavy na hodnoty okolo 330den-
ních průtoků, tedy na neobvykle nízké 
průtoky pro toto období. Následně se 
průtoky dočasně zvyšovaly pouze něko-
lika menšími srážkami, poslední z nich 
proběhla v polovině měsíce července. 

Od té doby byly srážky významně pod-
normální a průtoky v řece Opavě klesaly 
během srpna až října pod hodnotu 
355denních průtoků. Tedy mimořádně 
nízkých průtoků, které se statisticky 
vyskytují pouze několik dní v roce.

Minimální průtoky byly na podzim 
tohoto roku v řece Opavě dosaženy 
v polovině října. Ve městě Krnově 
protékalo Opavou pouze okolo 500 l/s, 

přitom dlouhodobý průměrný průtok 
je zde 4300 l/s. Takto nízké průtoky již 
mohou způsobit problémy odběrate-
lům povrchové vody z řeky Opavy, kteří 
musejí dodržovat stanovený zůstatkový 
průtok v řece a odběry již mohou být 
v tuto dobu omezovány. Do budoucna 
by takové situaci měla napomoci připra-
vovaná údolní nádrž Nové Heřminovy 
svým nadlepšovacím účinkem na průto-
ky. Ta by mohla vypouštěním průtoků 
z nádrže až do hodnoty 800 l/s zvyšovat 
minimální průtoky v řece Opavě, a tím 
nadlepšovat vodní prostředí v řece.

K nádržím provozovaným státním pod-
nikem Povodí Odry lze obecně uvést, že 
průběh hladin v nádržích byl v roce 2018 
rozkolísaný. Po všeobecném poklesu 
hladin v jarním období a na začátku 
období letního došlo k naplnění objemů 
beskydských nádrží výraznou srážkovou 
epizodou 17. a 18. července, kdy byly 
v Beskydech dosaženy srážkové úhrny až 

200 mm za dva dny. Poté hladiny v nádr-
žích setrvale klesaly, neboť přítoky do ná-
drží se s ohledem na absenci význam-
nějších srážek a na „podzimní přísušek“ 
postupně dále snižovaly a pohybovaly 
se i na úrovních 355- až 364denních 
průtoků, tedy na dlouhodobých mini-
mech. Nádrže tak využívaly zachycenou 
vodu pro plnění zásobní funkce (záso-
bování obyvatel a průmyslu) a také pro 
zajištění průtoků v tocích pod nádržemi. 
Nejnižší hodnotu naplnění zásobního 
objemu jsme zaznamenali u nádrže 
Šance na řece Ostravici, a to necelých 
50 % (v polovině července). U ostatních 

údolních 
nádrží státní-
ho podniku 
Povodí Odry se 
naplnění pohy-
bovalo po celý 
rok nad 70 %. 
Nádrž Slezská 
Harta na řece 
Moravici byla 
ještě na po-
čátku měsíce 
července 2018 
udržována 
na maximální 
zásobní hladi-
ně. Od tohoto 
okamžiku 

hladina setrvale klesala a nádrž plnila 
zásobní funkci, kdy níže ležícímu Kruž-
berku a řece Moravici poskytla téměř 
30 mil. m3 vody.
Na průběhu letošního roku můžeme 
ukázat nezastupitelnou roli nádrží 
pro zajištění potřeb člověka a také pro 
zajištění potřeb životního prostře-
dí i přírody samotné. V současnosti 
systém Vodohospodářské soustavy 
povodí Odry bezpečně a bezporuchově 
zásobuje téměř milion obyvatel regi-
onu surovou vodou v množství okolo 
1800 l/s. Toto množství se v období 
sucha zvyšuje poté, kdy zákonitě klesají 
hladiny podzemních vod a tím i její 
odběry, a to až na 2200 l/s. Obdobně to 
platí pro zásobení průmyslových sub-
jektů, kdy se jejich odběry v množství 
okolo 2000 l/s vlivem vysokých teplot 
a potřeb provozů zvyšují až na 2400 l/s, 
přičemž by odstávky některých z nich 
z důvodu omezení či zastavení dodáv-
ky vody mohly znamenat i ukončení 
výroby (což se týká zejména hutního 
průmyslu). Nádrže ve správě státního 
podniku Povodí Odry jsou schopny 
spolehlivě plnit funkce zásobování 
vodou i nadlepšování průtoků v řekách, 
a prokazují tak, že i v době střídajících 
se extrémů dokážou zabezpečit vodu 
pro člověka i přírodu. 
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Hydrologická situace, sucho 
a funkce nádrží

Heřminovy odvolala.
-  Český báňský úřad jakožto odvo-

lací orgán 2. září 2016 odvolání 
zamítl a potvrdil povolení trha-
cích prací.

3)  Výjimka pro zvláště chráněné 
druhy živočichů (ZCHD) pro vod-
ní dílo Nové Heřminovy (včetně 
námitky podjatosti Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje): 

-  22. listopadu 2017 zahájil Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje 
řízení pro výjimku pro ZCHD.

-  Obec Nové Heřminovy předložila 
stanoviska a námitky podjatosti.

-  Ministerstvo životního prostředí 

ČR vydalo 19. ledna 2018 usne-
sení o nepodjatosti Krajského 
úřadu Moravskoslezského kraje 
v samostatném řízení, proti ně-
muž podala obec Nové Heřmino-
vy rozklad.

-  Následně vydal Krajský úřad Mo-
ravskoslezského kraje 9. července 
2018 rozhodnutí o výjimce, proti 
němuž podala obec Nové Heřmi-
novy blanketní odvolání, které již 
nedoplnila (blanketní odvolání zna-

mená odvolání bez udání důvodu – 

pozn. red.).
-  Ministerstvo životního prostředí 

ČR pak 19. listopadu 2018 jako 
odvolací orgán vydal potvrzující 

rozhodnutí o výjimce.
4)  Výjimka pro zvláště chráněné 

druhy živočichů (ZCHD) pro vodní 
dílo Nové Heřminovy – související 
objekty (včetně námitky podjatosti 
Krajského úřadu Moravskoslezské-
ho kraje):

-  19. prosince 2016 zahájil Krajský 
úřad Moravskoslezského kraje říze-
ní pro výjimku pro ZCHD.

-  Obec Nové Heřminovy předložila 
stanoviska a námitky podjatosti.

-  Ministerstvo životního prostředí 
ČR zamítlo námitku podjatosti 
23. března 2017.

-  Následně vydal Krajský úřad Mo-
ravskoslezského kraje 21. července 

2017 rozhodnutí o výjimce, proti 
němuž podala obec Nové Heřmino-
vy odvolání.

-  Ministerstvo životního prostředí 
ČR 20. prosince 2017 zrušilo roz-
hodnutí Krajského úřadu Morav-
skoslezského kraje. Krajský úřad 
Moravskoslezského kraje vydal 
11. července 2018 nové rozhodnutí, 
proti němuž podala obec Nové Heř-
minovy blanketní odvolání, které 
již nedoplnila.

-  Ministerstvo životního prostředí 
ČR pak 28. listopadu 2018 jako 
odvolací orgán vydal potvrzující 
rozhodnutí o výjimce.

redakce

I hydrologický rok 2018 byl poznamenán nedostatkem srážek a sucho se vý-
znamně projevilo také v našem dílčím povodí Odry. Suché období začalo dříve 
než v roce 2015, a situace v červnu tak byla na vodních tocích dokonce horší 
než při tehdejším mimořádném suchu. 

Vodní tok Opava - město Krnov - průtok za období od 1. května do 31. října 2018

´



Mezi časté dotazy, které nejen zde 
zaznívají, patří:
„Užívám na základě věcného břeme-
ne nemovitost, kterou jste vykoupili 
pro stavbu Opatření na horní Opa-
vě, a končí mi termín užívání. Dá se 
tento termín ještě posunout, abych 
mohl nemovitost užívat déle?“

Termín ukončení věcných břemen 
užívání, který byl nastaven v kupních 
smlouvách v části týkající se zřízení 
věcného břemene, byl stanoven vždy 
individuálně s ohledem na datum 
uzavření kupní smlouvy a konkrét-
ní lokalitu, ve které se vykupovaná 
nemovitost nacházela, tak aby vznikl 
dostatečný časový prostor pro zajiště-
ní náhradní nemovitosti a stěhování.

Jelikož se již v mnohých smlouvách 
tento termín naplnil, dochází průběž-
ně k přebírání nemovitostí státním 
podnikem Povodí Odry a k následným 
demolicím objektů.

V minulém období jsme byli občas 
původními vlastníky nemovitostí 
požádání o prodloužení termínu 
užívání nemovitostí. Každý takovýto 
požadavek jsme individuálně posoudili 
a ve většině případů jsme žadatelům 
vyhověli. Nyní však přichází období, 
kdy jsme nuceni s ohledem na časový 
harmonogram následných demolič-
ních prací a samotnou přípravu 
výstavby vodního díla trvat na ukon-
čení užívání dle termínu stanoveného 
ve smlouvách. Jen opravdu v ojedině-
lých a odůvodnitelných případech mů-
žeme po vzájemné dohodě přistoupit 
na odsunutí termínu převzetí nemovi-
tosti zpět, ale nyní už se jedná řádově 
maximálně o měsíce. 

redakce

4

Název: VODOHOSPODÁŘI INFORMUJÍ | Vydavatel: Povodí Odry, státní podnik, Varenská 3101/49, 701 26 Ostrava, IČ: 70890021 | Šéfredaktor: Bc. Šárka Vlčková
Sazba, tisk: SILVER B.C., s.r.o. | Periodicita: 6× ročně | Místo vydání: Ostrava | Číslo: 01/2018 | Den vydání: 28. 2. 2018 | Evidenční číslo: MK ČR E 23126

Infocentrum 
Nové HeřminovyTři hlavní ekologické aspekty 

moderní přehrady Nové Heřminovy 

Také vodní dílo Nové Heřminovy bude 
obsahovat samostatné ekologické 
prvky, které do současnosti v České re-
publice nebyly nikde realizovány. Jedná 
se o migrační propustnost pro živoči-
chy, umožnění přirozeného transportu 
sedimentů a novou říční deltu.

„Přehrada v Nových Heřminovech je 
navržena z bezpečnostních důvodů jako 
tzv. betonová tížná hráz, má však řadu 
dosud v Česku unikátních ekologických 
prvků. Prvním z nich je obtok hráze 
a celé nádrže, který umožní cestování 
(migraci) zde žijícím rybám a dalším oby-
vatelům vodního prostředí,“ říká tech-
nický ředitel státního podniku Povodí 
Odry Petr Březina s tím, že se jedná 
přibližně o čtyři kilometry dlouhý 
potok či náhon. Ten z řeky Opavy nad 
nádrží odbočí a po levém břehu bude 

sledovat nádrž. Pak speciálním prostu-
pem projde hrází a po několika ser-
pentinách bude zaústěn do Opavy pod 
hrází. Je navržen po diskusi se specia-
listy jako přírodní koryto, které propojí 
řeku Opavu pod nádrží a nad ní. 

„Dalším novým prvkem je způsob pře-
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky 
jsou totiž ekology velmi ceněným mate-
riálem, který zajišťuje dynamiku vývoje 
koryta a vhodné životní podmínky pro 
mnoho říčních organismů,“ vysvětluje 
Petr Březina. Těsně nad nádrží Nové 
Heřminovy je navržena sedimentační 
nádrž (rozšíření řeky), kde se budou 
štěrky za povodní usazovat. Odtud se 
budou po odeznění povodně převážet 
pod nádrž. Zde bude připraven další 
prostor, kde si je bude řeka zase roz-
plavovat a unášet. Aby sedimentační 

i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, 
prověřoval se a upravoval jejich návrh 
na hydraulických modelech Vysokého 
učení technického v Brně. Technické 
a ekologické aspekty jsou zde v soula-
du, neboť toto opatření také násobně 
prodlužuje životnost nádrže jako tech-
nického prvku. 

„Třetím aspektem je doplnění přírod-
ního prostředí přímo na vtoku Opavy 
do nádrže. Rozrameněním toku zde 
vznikne tzv. říční delta s měnícími 
se rameny a bohatou vegetací. Jako 
kompenzační opatření k přehradě 
jsou potom podobné přírodní úpravy 
toku (tzv. revitalizace) navrženy také 
na řece Opavě pod nádrží, a to vždy 
v úsecích mezi obcemi,“ doplňuje na 
závěr Petr Březina.

redakce

To, že je plánovaná výstavba vodního díla Nové Heřminovy součástí různých druhů protipovodňových opatření, 
která budou na horní Opavě fungovat společně jako celek, bylo již mnohokrát zmiňováno. Celý projekt však 
obsahuje nejen technická opatření, jako jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení 
ekologické kvality stavu vodních toků. 

Povodí Odry, státní podnik, 
zřídil v Nových Heřminovech 
(v areálu fi rmy A.B. TITAN s.r.o.) 
infocentrum, které je otevřeno 
a veřejnosti k dispozici každý 
první čtvrtek v měsíci od 14 do 
16 hodin. Zde se mohou občané 
přijít informovat o průběhu 
přípravy stavby Opatření na horní 
Opavě. K dispozici jim zde budou 
zaměstnanci podniku, kteří jsou 
připraveni na dotazy odpovědět. 
Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 
596 657 111.
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Byl dokončen další stupeň projektové 
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Součástí vlastní dokumentace jsou také 
podklady pro dokončení majetkopráv-
ního vypořádání, stanoviska vlastníků 
a správců technické infrastruktury.

„Z výše popsaného je patrné, že již 
bylo vykonáno velké množství práce. 
Nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít 
zákonným schvalovacím procesem. 
Bude záležet na spolupráci či ochotě 
vedení obce Nové Heřminovy přistoupit 
na konstruktivní dialog a zvážit svůj 
zamítavý postoj, který občanům a jejich 
budoucnosti neprospívá,“ upozorňuje 
generální ředitel státního podniku 
Povodí Odry Jiří Pagáč s tím, že právě 
kvůli zamítavému postoji vedení obce 
Nové Heřminovy tento projekt neob-
sahuje např. rozvoj nových zastavitel-
ných území v obci – komunikace či 
inženýrské sítě, které by zde umožnily 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-
ně. „Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“ 
dodává na zá-
věr generální 
ředitel Pagáč.

redakce

Jedná se o dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Tu zpracovávala pro státní podnik Povodí Odry akciová 
společnost AQUATIS dva roky (od září 2015 do října 2017) s náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč. Dokumentace 
obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 
či strukturální analýzy. 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-

„Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“
dodává na zá-
věr generální 

obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 

Generální ředitel AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel 
státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč
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Mezi časté dotazy, které nejen zde 
zaznívají, patří:
„Užívám na základě věcného břeme-
ne nemovitost, kterou jste vykoupili 
pro stavbu Opatření na horní Opa-
vě, a končí mi termín užívání. Dá se 
tento termín ještě posunout, abych 
mohl nemovitost užívat déle?“

Termín ukončení věcných břemen 
užívání, který byl nastaven v kupních 
smlouvách v části týkající se zřízení 
věcného břemene, byl stanoven vždy 
individuálně s ohledem na datum 
uzavření kupní smlouvy a konkrét-
ní lokalitu, ve které se vykupovaná 
nemovitost nacházela, tak aby vznikl 
dostatečný časový prostor pro zajiště-
ní náhradní nemovitosti a stěhování.

Jelikož se již v mnohých smlouvách 
tento termín naplnil, dochází průběž-
ně k přebírání nemovitostí státním 
podnikem Povodí Odry a k následným 
demolicím objektů.

V minulém období jsme byli občas 
původními vlastníky nemovitostí 
požádání o prodloužení termínu 
užívání nemovitostí. Každý takovýto 
požadavek jsme individuálně posoudili 
a ve většině případů jsme žadatelům 
vyhověli. Nyní však přichází období, 
kdy jsme nuceni s ohledem na časový 
harmonogram následných demolič-
ních prací a samotnou přípravu 
výstavby vodního díla trvat na ukon-
čení užívání dle termínu stanoveného 
ve smlouvách. Jen opravdu v ojedině-
lých a odůvodnitelných případech mů-
žeme po vzájemné dohodě přistoupit 
na odsunutí termínu převzetí nemovi-
tosti zpět, ale nyní už se jedná řádově 
maximálně o měsíce. 

redakce
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Infocentrum 
Nové HeřminovyTři hlavní ekologické aspekty 

moderní přehrady Nové Heřminovy 

Také vodní dílo Nové Heřminovy bude 
obsahovat samostatné ekologické 
prvky, které do současnosti v České re-
publice nebyly nikde realizovány. Jedná 
se o migrační propustnost pro živoči-
chy, umožnění přirozeného transportu 
sedimentů a novou říční deltu.

„Přehrada v Nových Heřminovech je 
navržena z bezpečnostních důvodů jako 
tzv. betonová tížná hráz, má však řadu 
dosud v Česku unikátních ekologických 
prvků. Prvním z nich je obtok hráze 
a celé nádrže, který umožní cestování 
(migraci) zde žijícím rybám a dalším oby-
vatelům vodního prostředí,“ říká tech-
nický ředitel státního podniku Povodí 
Odry Petr Březina s tím, že se jedná 
přibližně o čtyři kilometry dlouhý 
potok či náhon. Ten z řeky Opavy nad 
nádrží odbočí a po levém břehu bude 

sledovat nádrž. Pak speciálním prostu-
pem projde hrází a po několika ser-
pentinách bude zaústěn do Opavy pod 
hrází. Je navržen po diskusi se specia-
listy jako přírodní koryto, které propojí 
řeku Opavu pod nádrží a nad ní. 

„Dalším novým prvkem je způsob pře-
vádění štěrků prostorem nádrže. Štěrky 
jsou totiž ekology velmi ceněným mate-
riálem, který zajišťuje dynamiku vývoje 
koryta a vhodné životní podmínky pro 
mnoho říčních organismů,“ vysvětluje 
Petr Březina. Těsně nad nádrží Nové 
Heřminovy je navržena sedimentační 
nádrž (rozšíření řeky), kde se budou 
štěrky za povodní usazovat. Odtud se 
budou po odeznění povodně převážet 
pod nádrž. Zde bude připraven další 
prostor, kde si je bude řeka zase roz-
plavovat a unášet. Aby sedimentační 

i „unášecí“ místo spolehlivě fungovalo, 
prověřoval se a upravoval jejich návrh 
na hydraulických modelech Vysokého 
učení technického v Brně. Technické 
a ekologické aspekty jsou zde v soula-
du, neboť toto opatření také násobně 
prodlužuje životnost nádrže jako tech-
nického prvku. 

„Třetím aspektem je doplnění přírod-
ního prostředí přímo na vtoku Opavy 
do nádrže. Rozrameněním toku zde 
vznikne tzv. říční delta s měnícími 
se rameny a bohatou vegetací. Jako 
kompenzační opatření k přehradě 
jsou potom podobné přírodní úpravy 
toku (tzv. revitalizace) navrženy také 
na řece Opavě pod nádrží, a to vždy 
v úsecích mezi obcemi,“ doplňuje na 
závěr Petr Březina.

redakce

To, že je plánovaná výstavba vodního díla Nové Heřminovy součástí různých druhů protipovodňových opatření, 
která budou na horní Opavě fungovat společně jako celek, bylo již mnohokrát zmiňováno. Celý projekt však 
obsahuje nejen technická opatření, jako jsou suché nádrže a hráze, ale i přírodě blízké úpravy pro zlepšení 
ekologické kvality stavu vodních toků. 

Povodí Odry, státní podnik, 
zřídil v Nových Heřminovech 
(v areálu fi rmy A.B. TITAN s.r.o.) 
infocentrum, které je otevřeno 
a veřejnosti k dispozici každý 
první čtvrtek v měsíci od 14 do 
16 hodin. Zde se mohou občané 
přijít informovat o průběhu 
přípravy stavby Opatření na horní 
Opavě. K dispozici jim zde budou 
zaměstnanci podniku, kteří jsou 
připraveni na dotazy odpovědět. 
Kontakt: noveherminovy@pod.cz, 
596 657 111.
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Byl dokončen další stupeň projektové 
dokumentace pro vodní dílo Nové Heřminovy

Součástí vlastní dokumentace jsou také 
podklady pro dokončení majetkopráv-
ního vypořádání, stanoviska vlastníků 
a správců technické infrastruktury.

„Z výše popsaného je patrné, že již 
bylo vykonáno velké množství práce. 
Nyní jsme ve fázi, kdy musí vše projít 
zákonným schvalovacím procesem. 
Bude záležet na spolupráci či ochotě 
vedení obce Nové Heřminovy přistoupit 
na konstruktivní dialog a zvážit svůj 
zamítavý postoj, který občanům a jejich 
budoucnosti neprospívá,“ upozorňuje 
generální ředitel státního podniku 
Povodí Odry Jiří Pagáč s tím, že právě 
kvůli zamítavému postoji vedení obce 
Nové Heřminovy tento projekt neob-
sahuje např. rozvoj nových zastavitel-
ných území v obci – komunikace či 
inženýrské sítě, které by zde umožnily 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-
ně. „Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“ 
dodává na zá-
věr generální 
ředitel Pagáč.

redakce

Jedná se o dokumentaci pro územní řízení (DÚR). Tu zpracovávala pro státní podnik Povodí Odry akciová 
společnost AQUATIS dva roky (od září 2015 do října 2017) s náklady ve výši zhruba 50 mil. Kč. Dokumentace 
obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 
či strukturální analýzy. 

budoucí výstavbu rodinných 
domů, penzionů a podob-

„Obec tím ztrácí další 
čas, a hrozí tak, že může 
přijít o vládou nabízené 
fi nanční prostředky. Přes-
to stále nabízíme Novým 
Heřminovům možnost 
dalšího společného po-
stupu, který by minimali-
zoval hrozící škody. Spo-
lečně můžeme zajistit 
povodňovou ochranu 
ku prospěchu všech 
obcí na řece Opavě, 
a to včetně No-
vých Heřminov,“
dodává na zá-
věr generální 

obsahuje provedení geologických průzkumů, statické výpočty, výzkumné práce, které obsahují studie, modely 

Generální ředitel AQUATIS a.s. Ing. Pavel Kutálek a generální ředitel 
státního podniku Povodí Odry Ing. Jiří Pagáč
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Povodí Odry dostavělo suchou nádrž Loděnice  

Těleso hráze bylo navrženo jako sypa-
né, homogenní, k převádění vody bude 
sloužit sdružený betonový objekt zajiš-
ťující funkci spodních výpustí i bezpeč-
nostního přelivu. Objekt je z převážné 
části skryt hrázovým tělesem (zemi-
nou), aby nenarušoval vzhled okolí. Pro 
zajištění maximální bezpečnosti nádrže 
je v pravém zavázání hráze do terénu 
vybudován nouzový přeliv ve formě te-
rénního průlehu. Projekt byl financován 
ze státního rozpočtu ČR prostřednic-
tvím programu Ministerstva zeměděl-
ství ČR 129 260 „Podpora prevence před 
povodněmi III“. Zhotovitelem stavby 

Kde se aktuálně staví:

bylo sdružení tří firem: POHL cz, a.s., 
Zvánovec a.s. a VHS – Vodohospodářské 
stavby, spol. s r.o.
Společně s výstavbou suché nádrže pro-
bíhal archeologický výzkum odhaleného 
sídliště a pohřebiště z konce eneolitu až 
počátku doby bronzové. Jedná se o vý-
znamný nález osídlení kulturou Chlopi-
ce-Veselé v rámci Českého Slezska, který 
byl dosud zachycen pouze na dvou 
místech, a to v Opavě-Kylešovicích 
a v Opavě-Kateřinkách. Terénní výzkum-
né práce, které prováděl Archeologický 
ústav AV ČR, Brno, byly dokončeny 
a nyní se celý nález vyhodnocuje. FO
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Suché nádrže Lichnov III a Lichnov V
V roce 2017 byly dokončeny suché ná-
drže Lichnov III na Tetřevském potoce 
a Lichnov V, které chrání obec Lichnov 
před lokálními přívalovými srážkami. 
Celkové náklady na stavbu těchto dvou 
suchých nádrží byly 60,5 mil. Kč. 

Suchá nádrž Jelení 
V roce 2018 probíhaly také stavební prá-
ce na výstavbě největší suché nádrže se 
sypanou hrází v Moravskoslezském kraji 
– suché nádrži Jelení. Výška hráze bude 
v nejvyšším místě dosahovat až 16 m 
a její délka 273 m. Suchá nádrž Jelení 

svým účinkem přispěje jak k tlumení 
regionálních povodní, tak přívalových 
srážek. Koncepčně byl neškodný odtok 
z nádrže stanoven podle kapacity Koby-
lího potoka přes obec Karlovice s pří-
růstkem o velké vody z Adamovského 
potoka. Maximální objem suché nádrže 
na toku Kobylí potok přibližně 460 m 
nad soutokem s Adamovským potokem 
je navržen na 865 tisíc m3 (retenční 
objem 757 tisíc m3). Stavba této nádrže 
byla zahájena v únoru 2017 a bude do-
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končena v dubnu 2019. Náklady na reali-
zaci jsou 150 mil. Kč. 

Výstavbu všech výše uvedených su-
chých nádrží zabezpečuje státní podnik 
Povodí Odry v rámci „Opatření na horní 
Opavě“. Nádrže jsou navrženy na trans-
formaci stoleté povodně na neškodný 
odtok (tj. zpravidla jednoletý průtok) 
a doplňují klíčový prvek souboru 
protipovodňových opatření, kterým je 
i nádrž Nové Heřminovy. 

redakce

V rámci protipovodňových „Opatření na horní Opavě“ byla v prosinci roku 2018 ukončena výstavba menšího suchého poldru Loděnice. Má ochránit obec Holaso-
vice a místní část Loděnice před účinky povodní na toku Lipinka, a to až do úrovně stoleté vody. Hráz suché nádrže je vysoká 5,4 m a dlouhá 286 m. Stavba byla 
zahájena v březnu 2017 a vyšla na necelých 33 mil. Kč.
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